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 Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

(Σκιάθος, 4 Μαρτίου 1851 -
Σκιάθος, 3 Ιανουαρίου 1911) είναι 

ένας από τους σημαντικότερους 

Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και 

ως «ο άγιος των ελληνικών 

γραμμάτων», «η κορυφή των 

κορυφών» κατά τον Κ.Π Καβάφη. 

Έγραψε κυρίως διηγήματα, τα 

οποία κατέχουν περίοπτη θέση στη 
νεοελληνική λογοτεχνία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85


Βιογραφικά στοιχεία

 Ο Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης γεννήθηκε 
το 1851 στη Σκιάθο από 

πατέρα ιερέα τον Αδαμάντιο 

Εμμανουήλ Παπαδιαμάντη 

και θεοσεβούμενη μητέρα 

του Αγγελική Μωραϊτίδη. 

Μεγάλωσε ανάμεσα σε εννιά 

αδέλφια, τα δύο εκ των 

οποίων πέθαναν σε μικρή 
ηλικία. 



Οι σπουδές του

 Τέλειωσε στη Σκιάθο το Δημοτικό και τις 

δυο πρώτες τάξεις του Σχολαρχείου και με 

αρκετές διακοπές, που οφείλονταν σε 

οικονομικούς κυρίως λόγους. Φοίτησε 

στο Σχολαρχείο Σκοπέλου, στα Γυμνάσια 

Χαλκίδας και Πειραιά και στο Βαρβάκειο 

της Αθήνας, από όπου πήρε το 
απολυτήριό του (1874). Την ίδια χρονιά 

γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά 

δεν πήρε ποτέ πτυχίο. Έμαθε μόνος του 

γαλλικά και αγγλικά και μελέτησε ξένη 
λογοτεχνία.



Η επαγγελματική του πορεία

 Τα οικονομικά του Παπαδιαμάντη 

καλυτέρευσαν όταν άρχισε να 

απασχολείται στην εφημερίδα «Ακρόπολη», 
του Βλάση Γαβριηλίδη, με μισθό 250 

δραχμών το μήνα, καθώς και να 

συνεργάζεται και με άλλες εφημερίδες και 

περιοδικά. Παρόλο που εισέπραττε αρκετά 
χρήματα που του επέτρεπαν αξιοπρεπή 

διαβίωση, τα ξόδευε εξ’ ολοκλήρου στην... 

ταβέρνα του Κεχριμάνη όπου σύχναζε επί 

27 συναπτά έτη, έστελνε στη Σκιάθο, 

μοίραζε στους φτωχούς και ίσα που 

μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του.



Ηθογραφικά στοιχεία του 

χαρακτήρα του
 Ζούσε φτωχικά σε φτηνά δωμάτια ενώ 

οι περιγραφές συνθέτουν το προφίλ 

ενός ανθρώπου σχεδόν κουρελή, 

εξαρτημένου από το ποτό και το 

τσιγάρο, ο οποίος βυθιζόταν στη 

μοναξιά του και είχε ελάχιστους 

φίλους. Αγαπημένη του συνήθεια να 

ψάλλει στον Άγιο Ελισαίο στην Πλάκα. 

Ήταν άνθρωπος βαθύτατα 
θρησκευόμενος, ταπεινός και 

μοναχικός.



 Τον Μάρτιο του 1908 εγκατέλειψε την 

Αθήνα και επέστρεψε στο αγαπημένο του 

νησί, εξακολουθώντας να δουλεύει ως 

μεταφραστής έργων για λογαριασμό του 

Γιάννη Βλαχογιάννη. Η υγεία του άρχισε να 

επιδεινώνεται ώσπου στις 3 Ιανουαρίου 

1911 άφησε την τελευταία του πνοή από 

πνευμονία και μαζί με αυτήν, έναν 

λογοτεχνικό θησαυρό αποτελούμενο από 

180 διηγήματα, ποιήματα, μελέτες και 

άρθρα, κάποια από τα οποία έχουν 
μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά και Ιταλικά.



Το συγγραφικό του έργο

 Την πρώτη του εμφάνιση ως λογοτέχνης έκανε 
το 1879, με το ρομαντικό μυθιστόρημα «Η 
μετανάστις», που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες 
στην εφημερίδα «Νεολόγος» της 
Κωνσταντινούπολης. Στην Αθήνα 
πρωτοεμφανίστηκε με το ποίημα «Δέησις» στο 
περιοδικό «Σωτήρ» (1881). Ακολούθησαν τα 
ιστορικά ρομαντικά μυθιστορήματα «Οι Εμποροι
των Εθνών» και «Η γυφτοπούλα». Ο «Χρήστος 
Μηλιόνης», δημοσιευμένος στο περιοδικό 
«Εστία», αποτελεί πέρασμα από το ρομαντικό 
μυθιστόρημα στο ηθογραφικό διήγημα. Το 1887 
δημοσίευσε το πρώτο του διήγημα «Το 
χριστόψωμο».



 Έκτοτε δημοσιεύτηκαν περί τα 169 

μεγαλύτερα ή μικρότερα διηγήματά του 

σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες. 

 Ο Παπαδιαμάντης εργάστηκε κατά 

καιρούς ως τακτικός συνεργάτης και 

μεταφραστής (του αποδίδονται 

μεταφράσεις - και μάλιστα από τις 

πρώτες - έργων των Ντοστογιέφσκι, 

Ντιμά, Γκι ντε Μοπασάν, Τουργκένιεφ, 

Ντοντέ, Χολ Κέιν, Ζ. Ονε, Μπρετ Χαρτ

κ.ά.).



 Από τα 200 περίπου διηγήματα 

του τα πιο πολλά αναφέρονται 
στη ζωή των απλών ανθρώπων 

της Σκιάθου, ενώ ένας δεύτερος 

μικρότερος κύκλος αντλεί θέματα 

από τη ζωή στις φτωχογειτονιές 

της Αθήνας. Γοητευμένος από τα 

ξωκλήσια της Σκιάθου, τα 

συμπεριέλαβε σε πολλά έργα του, 

ενώ το λογοτεχνικό του έργο είναι 
ευρύ και από τα σημαντικότερα 

της νεοελληνικής πεζογραφίας. 



Οι δύο περίοδοι στο συγγραφικό 

του έργο

 Σήμερα, ο Παπαδιαμάντης είναι γνωστός κυρίως ως 

διηγηματογράφος. Θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους Νεοέλληνες πεζογράφους και ο 

κυριότερος εκπρόσωπος του ηθογραφικού 

διηγήματος.

 Η πρώτη περίοδος (1887-1896) περιλαμβάνει και τα 

εκτενέστερα αφηγήματα «Οι χαλασοχώρηδες» και 

«Βαρδιάνος στα Σπόρκα», η δεύτερη (1899-1910) τη 

«Φόνισσα» και τα «Ρόδιν' Ακρογιάλια». Το έργο-

σταθμός στην καριέρα του που ενέπνευσε 
κινηματογραφιστές και σκηνοθέτες ήταν «Η 

φόνισσα». Παρόλο που γράφτηκε το 1902, μοιάζει τόσο 

σύγχρονο όσο και διαχρονικό.



 Η πρώτη περίοδος είναι 
ηθογραφικότερη, ενώ η δεύτερη 

χαρακτηρίζεται από κριτικότερη

ρεαλιστική ματιά, που κορυφώνεται 

στη «Φόνισσα», αλλά και από μια 
στροφή προς τον αυτοβιογραφικό 

τύπο διηγήματος, όπου ο «χαμένος» 

εαυτός ή παράδεισος 

αναδημιουργούνται μέσω της 

γραφής (π.χ. «Δαιμόνια στο ρέμα», 

«Όνειρο στο κύμα», «Η 

φαρμακολύτρια» κλπ.).



Τα χαρακτηριστικά της γραφής του

 Το γνήσιο αφηγηματικό υλικό του Παπαδιαμάντη, η 
αίσθηση της φύσης, η χριστιανική ευλάβεια κι ένα 
αίσθημα νοσταλγίας που διατρέχει την αφήγησή του 
συνθέτουν ένα κλίμα ιδιότυπης γοητείας, που είναι από 
τα κύρια χαρακτηριστικά της πεζογραφίας του. Γλώσσα 
του είναι η καθαρεύουσα, διάσπαρτη όμως από φράσεις 
και λέξεις των εκκλησιαστικών βιβλίων, καθώς και από 
λέξεις της δημοτικής· στη δημοτική εξάλλου (και συνήθως 
στο ιδίωμα της Σκιάθου) είναι γραμμένοι και οι διάλογοι. Η 
σύνθεση των διηγημάτων του μερικές φορές είναι 
χαλαρή (πράγμα, για το οποίο κατηγορήθηκε από 
μερικούς κριτικούς), αλλά η έλλειψη αυτή αναπληρώνεται 
από τη φυσικότητα στην αφήγηση. 

 Ο Παπαδιαμάντης δεν μπόρεσε να εκδώσει ο ίδιος 
κανένα βιβλίο όσο ζούσε· τα έργα του τα δημοσίευε σε 
εφημερίδες και περιοδικά. Μετά το θάνατο του έγιναν 
διάφορες εκδόσεις.



Ο Παπαδιαμάντης στο σήμερα…

 Σήμερα, ο Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης διδάσκεται στα 

σχολεία, σε πανεπιστήμια και 

σεμινάρια, ενώ εξακολουθεί να 

συγκινεί μικρούς και μεγάλους με το 

μεγαλείο της πένας του. Λίγο πριν 
από τον θάνατό του βραβεύτηκε 

από την Πολιτεία με τον Χρυσό 

Σταυρό του Σωτήρος, ενώ 

αργότερα προς τιμήν του 

δημιουργήθηκε και μουσείο στη 
γενέτειρά του Σκιάθο.



Το σπίτι του Παπαδιαμάντη στη 

Σκιάθο



 Το έργο του, διεθνώς αναγνωρισμένο, 
επηρεάστηκε άμεσα από το νησί που 
γεννήθηκε και πέθανε, τη Σκιάθο, το νησί 
που αγάπησε και ύμνησε όσο κανένας 
άλλος, αλλά και από τους ανθρώπους του, 
τις πραγματικές ιστορίες των οποίων 
μετέφερε στα έργα του. Ο Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης, ο «άγιος των ελληνικών 
γραμμάτων» όπως συχνά 
αποκαλείται, υπήρξε ένας άριστος 
μελετητής της ανθρώπινης ψυχολογίας και 
των ηθών της εποχής του και έγραψε τα 
κορυφαία ηθογραφήματα της νεότερης 
Ελλάδας.



Πηγές

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2912,1

1417/indexf_01.htm
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